Esquentadores eletrónicos para
aquecimento instantâneo de água

Simplesmente eﬁciente.
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«Os esquentadores elétricos de
aquecimento instantâneo de água
são o futuro!»

Benefícios dos esquentadores elétricos
de aquecimento instantâneo de água

Fabricado na
Alemanha

Eﬁciência

Responsabilidade

Especialista

Claus-Holmer Gerdes
começou a comercializar
mini-esquentadores de água
instantâneos em 1951. Hoje,
somos uma empresa familiar
de segunda geração sediada
na cidade hanseática do
norte da Alemanha denominada Lüneburg.
Mais de 200 funcionários
são responsáveis pelo
desenvolvimento, design,
produção e distribuição
de esquentadores de água
energeticamente eﬁcientes,
com um alto padrão de
qualidade. E tudo isso no
mesmo espaço!

Oferecemos soluções descentralizadas de água quente eﬁcientes do ponto de
vista energético. Isto requer
igualmente um elevado grau
de ﬂexibilidade por forma a
oferecer soluções personalizadas. E temos em vista vários objetivos: poupança de
água e energia, comodidade,
higiene, produtos duráveis,
instalação e operacionalização simples, assistência
rápida e de conﬁança.
Claro que a tecnologia inteligente já está garantida.

Na CLAGE percebe-se com
facilidade a responsabilidade pessoal graças à nossa
enorme paixão por tudo
aquilo que fazemos. O
processo, desde o design
até ao produto acabado,
é bastante sustentável e
continuamente testado. Trabalhamos de acordo com a
norma de gestão ambiental
ISO 14001. E ainda vamos
mais longe, pois planeamos
manter a máxima eﬁciência
para os nossos materiais. As
unidades são desenhadas
de forma a que muitas
peças, por ex. os cartuchos
de aquecimento, possam
ser substituídas. Isso reduz
o desperdício, ao mesmo
tempo que aumenta a vida
útil do produto.

Como especialistas em abastecimento descentralizado
de água quente, oferecemos
uma ampla gama de produtos com várias soluções personalizadas. Na qualidade de
empresa líder do mercado
no setor de mini esquentadores de água instantâneos,
estamos empenhados na
procura contínua de novas
soluções e inovação em todas as áreas de aquecimento
descentralizado de água. Por
essa razão fomos nomeados
«Embaixador da Inovação»
pela Câmara do Comércio
e Indústria.

Água quente instantânea
Conforme a necessidade e
sem tempo de espera

Reduz custos operacionais
Poupa energia e água

Temperatura ideal
Ajustável no esquentador de água

Poupa espaço
Dimensões compactas

Cursos de água quente curtos
Com menos perdas de energia

Poupa água
Sem necessidade de adicionar água fria

Amigo do ambiente
Menor consumo de água, menor
necessidade de energia, menos CO2

Maior higiene
Devido a linhas de água curtas

Soluções eficientes para
qualquer opção de água quente
Para lavatórios

:

Para lava-louças

:

Para duche

e banho

:

MCX 3
XXS

A+
A
B
C
D
E
F

A

Esquentador de água instantâneo
E-mini

Esquentador de água instantâneo
E-compact

Esquentador de água instantâneo
E-comfort

473

15 dB

Eﬁciência energética
de classe A para todos!
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2017

kWh/annum

812/2013

Consulte outras informações detalhadas no nosso website: www.clage.com
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Eﬁciência energética
inteligente.

Eﬁciente, atrativo
e económico.

Esquentador de água instantâneo E-mini
MCX

Esquentador de água instantâneo E-mini
MBH
O nosso esquentador de água instantâneo E-mini topo de
gama combina a excelente funcionalidade com um design
soﬁsticado. O seu formato compacto permite a instalação
por baixo de qualquer lava-louça.

Classe de eﬁciência
energética

A

Classe: A+ a F

O esquentador de água instantâneo E-mini MBH não
ventilado é a solução padrão de economia energética
para instalação em todas as torneiras convencionais.
Inclui o conjunto de ligação a ﬁm de facilitar a instalação
diretamente na torneira. E terá água quente assim que
necessitar.

Classe de eﬁciência
energética

A

Classe: A+ a F

> Esquentador eletrónico instantâneo energeticamente
eﬁciente com um formato compacto para abastecimento de água quente energeticamente eﬁciente de
um lava-louça ou de grandes cozinhas proﬁssionais

> Esquentador instantâneo de água hidraulicamente
controlado (modelo por baixo do lava-louça), com
formato compacto, para um abastecimento energeticamente eﬁciente de água quente no lava-louça

> A capacidade de aquecimento é controlada de forma
eletrónica. Fornece água quente na temperatura ideal
sem necessidade de adicionar água fria da torneira.

> A capacidade total de aquecimento estabelece-se
automaticamente assim que a água começar a ﬂuir pela
unidade

> Controlo por botões com LEDs coloridos para deﬁnir a
temperatura de saída em 35 °C, 38 °C ou máx. 45 °C.

> Está incluído um conjunto de ligação (peça em T e
mangueira ﬂexível de pressão) para uma válvula angular

> Conjunto de ligação (peça em T e mangueira ﬂexível de
pressão) incluído para uma válvula angular
> Acessório opcional:
Comando à distância sem ﬁos FX
FX: N.º ref. 2400-26090 (imagem do produto na página DSX)

Preparado
para
controlo
inteligente

Preparado para
energia solar,
adequado para
reaquecimento *)

Comando
à distância
opcional
sem ﬁos

Exemplo de instalação de escoamento fechada:

MCX 3
Pressão de serviço máxima [MPa (bar)]:

|

|

|

| MCX 4

| MCX 6

| MCX 7

1 (10)
G ⅜"

Saída de água quente a ∆t = 25 K 1) [l/min]:

2,0

| 2,5

Caudal de ligação / caudal máx.2) [l/min]:

1,2 / 2,0

Potência nominal [kW]:

3,5

1,3 / 2,0

| 1,8 / 2,5 | 2,2 / 3,3 | 2,4 / 3,7

| 4,4

| 6,5

Potência nominal [kW]:

3,5

| 4,4

|

Voltagem [1~ / N / PE 230 V AC]:

| 5,7

Ligação permanente

|
| 16

| 2,5

| 4,0

| 2,5

1100

| 3,7

Caudal de ligação / caudal máx. 2) [l/min]:

|

Resistência específica à água a 15 °C [Ωcm] ≥:

| 3,3

| 2,5

| 1,5 / 2,5 | 1,5 / 3,3 | 1,5 / 3,7

| 25

1,5

| MBH 7

1 (10)
G ⅜"

|

IP 25

|

| MBH 6

2,0

| 3,7

| 19

Diâmetro do cabo necessário [mm2]:

|

| MBH 4

Saída de água quente a ∆t = 25 K 1) [l/min]:

| 3,3

15

Classe de proteção:

|

Ligações de água (uniões roscadas):

com tomada 3) |

Voltagem [2~ / PE 400 V AC]:
Corrente nominal [A]:

MBH 3
Pressão de serviço máxima [MPa (bar)]:

Ligações de água (uniões roscadas):

Voltagem [1~ / N / PE 220 – 240 V AC]:

Exemplo de instalação de escoamento fechada:

| 800

| 800

Lig. per.

| 1100

com tomada 3) |

Voltagem [2~ / PE 400 V AC]:

|

|

|

15

| 19

| 25

| 16

| 2,5

| 4,0

| 2,5

Diâmetro do cabo necessário [mm2]:

1,5

Classe de proteção:

IP 25

Resistência específica à água a 15 °C [Ωcm] ≥:

1100

Dimensões (altura × largura × profundidade) [cm]: 13,5 × 18,6 × 8,7

Peso quando cheio de água [kg]:

Peso quando cheio de água [kg]:

aprox. 1,5
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| 6,5
|

Corrente nominal [A]:

Dimensões (altura × largura × profundidade) [cm]: 13,5 × 18,6 × 8,7
*) Temperatura de entrada ≤ 70 °C 1) Aumento da temperatura por ex. de 15 °C para 40 °C 2) Limitação do caudal de água para
otimização da temperatura. Pode ser ajustado através da regulação do caudal. 3) Também disponível como tipo MCX 3 (E) (número de
referência 1500-15013) com cabo de alimentação para ligação permanente

| 5,7

Ligação permanente

Lig. perm.

aprox. 1,5

1) Aumento de temperatura por ex. de 15 °C para 40 °C 2) Limitação do caudal de água para otimização da temperatura. Pode ser
ajustado através da regulação do caudal. 3) Também disponível como tipo MBH 3 (E) (número de referência 1500-160032) com cabo de
alimentação para ligação permanente
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Energia compacta,
utilização versátil.

A vantagem de ter
água quente a uma
temperatura precisa.

Esquentador de água instantâneo
E-compact CEX

Esquentador de água instantâneo
E-compact CEX-U
Versátil esquentador de água instantâneo E-compact com
potência nominal média para um lavatório, uma pia ou um
duche individual.

Classe de eﬁciência
energética

A

Classe: A+ a F

Classe de eﬁciência
energética

A

> Esquentador eletrónico instantâneo de água com
formato compacto

Os comandos eletrónicos do CEX-U garantem um
abastecimento de água quente energeticamente eﬁciente.
A água é aquecida diretamente à temperatura estabelecida
conforme vai ﬂuindo pela unidade. Basta carregar num
botão no painel LCD para selecionar a temperatura. As
deﬁnições de fábrica encontram-se programadas para
35 °C e 48 °C.

Classe: A+ a F

> Operação por pressão de um botão, com indicação
no ecrã LCD, para conﬁguração de uma temperatura
precisa entre 20 °C e 60 °C

> Esquentador eletrónico instantâneo de água por baixo
do lava-louça com formato compacto

> Dois botões programáveis para temperaturas prédeﬁnidas individualmente, limites opcionais de temperatura, assim como indicadores de funcionamento

> Operação por pressão de um botão, com indicação
no ecrã LCD, para conﬁguração de uma temperatura
precisa entre 20 °C e 60 °C

> Deixou de ser necessário adicionar água fria

> Dois botões programáveis para temperaturas pré-deﬁnidas individualmente, limites opcionais de temperatura
assim como indicadores de funcionamento

> Instalação simples facilitada pelas pequenas dimensões
e conectores de água externos ½" para instalação
ventilada e não ventilada

> Deixou de ser necessário adicionar água fria

> Com cabo de ligação para conexão elétrica permanente

> Instalação simples facilitada pelas pequenas dimensões
e conectores de água externos ⅜" para instalação ventilada e não ventilada

> Recomendação de acessórios para
utilização no chuveiro:
Conjunto ajustável para chuveiro CXH
Preparado
para
controlo
inteligente

Preparado para
energia solar,
adequado para
reaquecimento *)

CXH: N.º ref. 0300-0086

Comando
à distância
opcional
sem ﬁos

Preparado para
energia solar,
adequado para
reaquecimento *)

> Com cabo de ligação para conexão elétrica permanente

Comando
à distância
opcional
sem ﬁos

> Acessório opcional:
Comando à distância sem ﬁos FX

••
•••
•

• ••

•

•
• • • • ••
• • • • •• •• ••
• •• • ••• •• •• • • •

> Acessório opcional:
Comando à distância sem ﬁos FX

Preparado
para
controlo
inteligente

FX: N.º ref. 2400-26090

FX: N.º ref. 2400-26090

Exemplo de instalação de
escoamento fechada:

Exemplo de uma instalação de escoamento
fechada com duas ligações para torneira:
CEX 9 (6,6 ou 8,8 kW 5) ) | CEX (11 ou 13,5 kW 5) )
Pressão de serviço máxima [MPa (bar)]:

1 (10)

Ligações de água (uniões roscadas):

G ½"

Saída de água quente a ∆t = 28 K 1) 2) [l/min]:

3,4

Caudal de ligação / caudal máx.4) [l/min]:

2/5

Potência nominal [kW]:

6,6

Voltagem:

1~ / N / PE 220 – 240 V AC

| G ½"
| 4,5
| 8,8

| 5,6
| 11,0

| 6.9 3)
| 13,5

| 3~ / PE 400 V AC

CEX 9-U (6,6 ou 8,8 kW 5) ) | CEX-U (11 ou 13,5 kW 5) )
Pressão de serviço máxima [MPa (bar)]:

1 (10)

Ligações de água (uniões roscadas):

G ½"

Saída de água quente a ∆t = 33 K 1) 2) [l/min]:

3,8

Caudal de ligação / caudal máx.4) [l/min]:

2/5

Potência nominal [kW]:

6,6

Voltagem:

1~ / N / PE 220 – 240 V AC |

| G ⅜"
| 5,0 3)

| 4,8

| 5,8 3)

| 8,8

| 11,0

| 13,5

3~ / PE 400 V AC

Corrente nominal 2) [A]:

29

| 38

| 16

| 20

Corrente nominal 2) [A]:

29

| 38

| 16

| 20

Diâmetro do cabo 2) [mm2]:

4–6

| 6

| 1,5

| 2,5

Diâmetro do cabo 2) [mm2]:

4–6

| 6

| 1,5

| 2,5

Classe de proteção:

IP 24

Classe de proteção:

IP 24

Resistência específica à água a 15 °C [Ωcm] ≥:

1100

Resistência específica à água a 15 °C [Ωcm] ≥:

1000

| 1100

Dimensões (altura × largura × profundidade) [cm]: 29,4 × 17,7 × 10,8

Dimensões (altura × largura × profundidade) [cm]: 29,4 × 17,7 × 10,8

Peso quando cheio de água [kg]:

Peso quando cheio de água [kg]:

aprox. 2,7

*) Temperatura de entrada ≤ 70 °C 1) Aumento de temperatura por ex. de 12 °C para 40 °C 2) Em função da potência nominal selecionada 3) Água misturada 4) Restrição do caudal para aumento ideal da temperatura 5) Com o sistema de múltiplas potências MPS®, a
potência nominal máxima é definida no momento da instalação
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| 1100

aprox. 2,7

*) Temperatura de entrada ≤ 70 °C 1) Aumento de temperatura por ex. de 12 °C para 45 °C 2) Em função da potência nominal selecionada 3) Água misturada 4) Restrição do caudal para aumento ideal da temperatura 5) Com sistema de múltiplas potências MPS®, a
potência nominal máxima é definida no momento da instalação
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Alta tecnologia
para uma maior
disponibilidade
de água quente.

Prático,
económico
e ﬁável.

Esquentador de água instantâneo
E-comfort DSX

Esquentador de água instantâneo
E-comfort DEX

A

Classe: A+ a F

Classe de eﬁciência
energética

Este modelo topo de gama de esquentadores eletrónicos
instantâneos de água E-comfort oferece tecnologia de ponta com um design esteticamente apelativo. Basta um toque
num botão para a sua água atingir a temperatura correta.
O ecrã multifunções é retroiluminado consoante a temperatura e oferece funções completas, tais como um monitor
de energia.

A

Classe: A+ a F

Classe de eﬁciência
energética

> Esquentador eletrónico instantâneo de água
E-comfort

> Esquentador de água instantâneo de alta tecnologia
totalmente eletrónico

> Grande ecrã LCD retroiluminado para exibição da
temperatura

> Inovador ecrã multifunções a cores

> Dois botões de memória da temperatura

> Monitor de eﬁciência energética com ecrã de texto

> Temperaturas precisas entre 20 °C e 60 °C com controlo de TEMPERATURA TWIN TTC® até à potência
máxima nominal de saída (DEX 12 ≤ 55 °C)

> Quatro botões de memória da temperatura
> Temperaturas sempre precisas, entre 20 °C e 60 °C
com controlo de TEMPERATURA TWIN TTC® e controlo
dinâmico de caudal SERVOTRONIC®

> Com o sistema de múltiplas potências MPS®, a potência
nominal máxima é deﬁnida no momento da instalação:
DEX 12: 8,8 ou 11,5 kW 230 V
DEX: 18, 21, 24 ou 27 kW 400 V

> Com o sistema de múltiplas potências MPS®, a potência
nominal máxima é deﬁnida no momento da instalação:
18, 21, 24 ou 27 kW.

> Comando à distância disponível como acessório

> Módulo de controlo remoto incluído
Preparado
para
controlo
inteligente

Preparado para
energia solar,
adequado para
reaquecimento *)

Comando
à distância
sem ﬁos
incluído

Preparado
para
controlo
inteligente

Preparado para
energia solar,
adequado para
reaquecimento *)

> Acessório opcional:
Comando à distância sem ﬁos FX

Comando
à distância
opcional
sem ﬁos

FX: N.º ref. 2400-26090

Instalação de exemplo
com duas torneiras:

Instalação de exemplo
com duas torneiras:

DSX (com MPS: 18, 21, 24 ou 27 kW ajustável)

DEX 12 (8,8 ou 12 kW) | DEX (18, 21, 24 ou 27 kW)

Pressão de serviço máxima [MPa (bar)]:

1 (10)

Pressão de serviço máxima [MPa (bar)]:

Ligações de água (uniões roscadas):

G ½"

Ligações de água (uniões roscadas):

G ½"

Saída de água quente a ∆t = 28 K 1) 2) [l/min]:

9,2

Saída de água quente a ∆t = 28 K 1) 2) 3) [l/min]:

4,5

Caudal de ligação / caudal máx. [l/min]:

2,5 / automático

Caudal de ligação / caudal máx. [l/min]:

2,5 / 5,0 4)

Potência nominal [kW]:

18

Voltagem [3~ / PE 400 V AC]:

| 10,7
| 21

| 12,3
| 24

| 13,8
| 27

Ligação permanente

1 (10)

8,8

Voltagem:

1~ / N / PE
220 – 240 V AC

26

| 30

| 35

| 39

Corrente nominal 3) [A]:

38

Diâmetro do cabo 2) [mm2]:

4

| 4

| 6

| 6

Diâmetro do cabo 3) [mm2]:

10

Classe de proteção:

IP 25

Classe de proteção:

IP 25

Resistência específica à água a 15 °C [Ωcm] ≥:

1100

Resistência específica à água a 15 °C [Ωcm] ≥:

1300

Peso quando cheio de água [kg]:
*) Temperatura de entrada ≤ 70 °C
nada
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| 11,5
| 50

| 9,2 | 10,7 | 12,3 | 13,8
| 2,5 / 8,0 4)
| 18

| 21

| 24

| 27

| 3~ / PE 400 V AC
| 26 | 30 | 35

| 39

| 4

| 6

| 4

| 6

| 1100

Dimensões (altura × largura × profundidade) [cm]: 46,6 × 23,1 × 9,7

aprox. 4,2

1) Aumento de temperatura por ex. de 12 °C para 40 °C

| 5,9

Potência nominal [kW]:

Corrente nominal 2) [A]:

Dimensões (altura × largura × profundidade) [cm]: 46,6 × 23,1 × 9,7

O DEX tem tudo aquilo que o torna um excelente esquentador eletrónico instantâneo de água E-comfort.
A temperatura desejada pode ser selecionada diretamente,
sendo de fácil leitura graças ao ecrã LCD retroiluminado
de grandes dimensões.

Peso quando cheio de água [kg]:
2) Em função da potência nominal selecio-

aprox. 3,7

*) Temperatura de entrada ≤ 70 °C 1) Aumento de temperatura por ex. de 12 °C para 40 °C
potência nominal selecionada 4) Restrição do caudal para aumento ideal da temperatura

2) Água misturada

3) Em função da
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Dados gerais para aquecimento de água
GRÁFICO DE DESEMPENHO INSTANTÂNEO

TABELA DE CONVERSÃO DE POTÊNCIA
220 V
3,2 kW
4,0 kW
5,2 kW
6,0 kW
8,0 kW

230 V
3,5 kW
4,4 kW
5,7 kW
6,6 kW
8,8 kW

240 V
3,8 kW
4,8 kW
6,2 kW
7,2 kW
9,6 kW

380 V
12,2 kW
16,2 kW
19,0 kW
21,6 kW
24,4 kW

400 V
13,5 kW
18,0 kW
21,0 kW
24,0 kW
27,0 kW

415 V
14,5 kW
19,4 kW
22,6 kW
25,8 kW
29,0 kW

Esquentador de água instantâneo
DBX

60

Temperature rise [°C]

A alternativa
rentável.

24 kW
18 kW
13 kW
9 kW
6 kW
3 kW

50
40
30
20
10

1

A

Classe: A+ a F

Classe de eﬁciência
energética

A unidade básica da nossas série de esquentadores eletrónicos instantâneos de água sem qualquer controlo por
parte do utilizador. É por isso que o DBX é surpreendentemente barato.
> Esquentador eletrónico instantâneo básico sem
controlo do utilizador
> Ajuste automático do aquecimento com base no caudal
e temperatura de entrada, temperatura de saída deﬁnida na fábrica para 50 °C (ajustável internamente)
> Sistema de segurança eletrónico com corte de temperatura e pressão

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Flow rate [l/min]

CÁLCULOS DE DESEMPENHO INSTANTÂNEO
Potência nominal [kW] × 14,3

Aumento de
temperatura [°C] =

Débito por minuto [litros]
Potência nominal [kW] × 5,7

Aumento de
temperatura [°F] =

Débito por minuto [galões]

Débito por minuto [litros] =

Débito por minuto [galões] =

Potência nominal [kW] × 14,3
Aumento de temperatura [°C]
Potência nominal [kW] × 5,7
Aumento de temperatura [°F]

FÓRMULA ÚTIL
Cálculo de tempo e avaliação (excluindo perdas de calor)
Tempo para
aquecer água
[minutos]

=
=

Litros × aumento da temperatura [°C]
Potência nominal [kW] × 14,3
Galões × aumento da temperatura [°F]

Potência nominal
necessária para
aquecer água [kW]

Potência nominal [kW] × 5,7

=
=

Litros × aumento da temperatura [°C]
Tempo [minutos] × 14.3
Galões × aumento da temperatura [°F]
Tempo [minutos] × 5.7

TEMPERATURA MÉDIA DA ÁGUA MISTURADA

Instalação de exemplo com duas torneiras:

Temperatura
média [°C]=

(água quente [litros] × temperatura da água quente [°C]) + (água fria [litros] × temperatura da água fria [°C])

Temperatura
média [°F]=

(água quente [galões] × temperatura da água quente [°F]) + (água fria [galões] × temperatura da água fria [°F])

Água quente [litros] + água fria [litros]
Água quente [galões] + água fria [galões]

CONSTANTES FÍSICAS

REQUISITOS DO LOCAL

Conversão da temperatura:

> Os esquentadores elétricos para aquecimento instantâneo de água apenas podem ser
instalados por um canalizador e/ou eletricista.
> A instalação deve cumprir as normas CEI e normas atuais recomendadas pelas autoridades
locais ou quaisquer normas em particular, especiﬁcadas pela empresa de abastecimento de
energia elétrica do local.
> O local de instalação deverá estar sempre protegido do gelo.
> Por forma a evitar perdas de calor, a distância entre o esquentador de água instantâneo
e a ligação à torneira deve ser o mais curta possível.
> Os canos de água têm de ser fabricados em aço inoxidável ou cobre. Os canos de plástico
apenas podem ser usados se estiverem em conformidade com a norma aplicável.
> O melhor desempenho é garantido por uma pressão de caudal entre 2 e 4 bares (30–60 psi),
evitando a pressão máxima indicada na placa de características do aparelho.
> Os esquentadores elétricos de água têm de estar ligados ao condutor de terra!
> Um aparelho de desconexão de todos os polos (por ex. por fusíveis) com uma largura de abertura de contacto de, pelo menos, 3 mm por polo deve ser providenciado no ﬁnal da instalação.
> Para proteger o aparelho, deve ser montado um fusível com uma corrente de disparo proporcional à corrente nominal do aparelho.
> Para manutenção, deve ser instalada uma válvula de fecho na linha de abastecimento.
O aparelho tem de estar acessível para trabalhos de manutenção.

Temperatura [°C] =

(Temp. [°F] – 32 ) ÷ 1,8

Temperatura [°F] =

Temp. [°C] × 1,8 + 32

Conversão do volume:
1 litro =
DBX 18
Pressão de serviço máxima [MPa (bar)]:

1 (10)

Ligações de água (uniões roscadas):

G ½"

| DBX 21

Saída de água quente a ∆t = 28 K 1) 2) [l/min]:

9,2

2,5 / 7,0 3) | 2,5 / 8,0 3)

| 2,5 / 9,0 3)

Potência nominal [kW]:

18

| 24

| 27

Voltagem [3~ / PE 400 V AC]:

| 10,7
| 21

| 12,3

| 13,8

Ligação permanente

Corrente nominal [A]:

26

| 30

| 35

| 39

Diâmetro do cabo necessário [mm2]:

4

| 4

| 6

| 6

Classe de proteção:

IP 25

Resistência específica à água a 15 °C [Ωcm] ≥:

1300

Dimensões (altura × largura × profundidade) [cm]: 46,6 × 23,1 × 9,7
Peso quando cheio de água [kg]:
1) Aumento de temperatura por exemplo de 12 °C para 40 °C
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aprox. 3,7
2) Água misturada

0,27 galões (US)

| DBX 24 | DBX 27

Caudal de ligação / caudal máx. [l/min]:

3) Caudal limitado para aumento ideal da temperatura

0,22 galões (GB)

1 galão (GB) =

4,54 litros

1 galão (US) =

3,78 litros

Conversão da pressão:
1 bar =

0,1 MPa

=

14,5 psi

=

100 kN / m2

1 pé de coluna de água = 0,434 psi
1 pé de coluna de água = 9,8 kN / m2
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CLAGE GmbH
Pirolweg 1 – 5
21337 Lüneburg
Germany
Phone: +49  4131  89 01-0
Fax:
+49  4131  83 200
info@clage.de
www.clage.com

Carimbo revendedor

Indimante ll – Equipamentos e Sistemas para Fluidos, S.A.
Rua Amadeu Costa, lt 24
Zona Industrial da Maia l – Sector ll
Gemunde
4475-191 Maia
Portugal
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